3. prosinec 2003

ČESKÉ ZEMĚ A ČESKOSLOVENSKO
v letech 1914 - 1938
OTÁZKY 1. KOLA
(zakroužkujte dle Vašeho názoru správnou odpověď)
autor : prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
1. otázka : Proslulý císařský manifest “Mým národům” byl vydán dne :
a) 28.06. 1914
b) 28.07. 1914
c) 20.07. 1914
d) 26.07. 1914
2. otázka : Politický směr, jehož stoupencem byl během první světové
války sociálně demokratický poslanec Bohumír Šmeral,
se nazývá :
a) austroslavismus
b) neoslavismus
c) panslavimus
d) austromarxismus
3. otázka : V roce 1916 byl odsouzen k trestu smrti za vlastizradu český politik :
a) Edvard Beneš
b) Milan Rastislav Štefánik
c) Bohumír Šmeral
d) Karel Kramář
4. otázka : T.G. Masaryk zahájil zahraniční akci za rozbití rakousko-uherské
monarchie a vznik samostatného československého státu dne :
a) 28.09. 1916 v Londýně
b) 11.05. 1915 v Curychu
c) 28.10. 1917 v Moskvě
d) 06.07. 1915 v Ženevě
5. otázka : K vystoupení československých legií proti bolševickému Rusku
došlo v důsledku :
a) tzv. vladivostockého incidentu
b) tzv. čeljabinského incidentu
c) střetnutí u Bachmače
d) bitvy u Zborova
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6. otázka : V květnu 1918 propukla vzpoura náhradního praporu sedmého
střeleckého pluku, známá i z filmu“Hvězda zvaná Pelyněk” jako :
a) trenčínská vzpoura
b) vzpoura v Rimavské Sobotě
c) rumburská vzpoura
d) vzpoura v boce Kotorské
7. otázka : Tzv. Manifest českých spisovatelů, adresovaný v květnu 1917
českému poselstvu na říšské radě, signoval jako první
Alois Jirásek, ale sepsal jej :
a) Jaroslav Kvapil
b) Josef Svatopluk Machar
c) Petr Bezruč
d) Viktor Dyk
8. otázka : Představitelé slovenského veřejného života přijali dne 30. října 1918
deklaraci o společném státě Čechů a Slováků na shromáždění :
a) v Turčianském Sv. Martině
b) v Pittsburghu
c) v Prešpurku
d) v Žilině
9. otázka : První ústava Československé republiky byla přijata dne :
a) 28.10. 1918
b) 14.11. 1918
c) 29.02. 1920
d) 07.12. 1920
10. otázka : T.G. Masaryk byl zvolen prezidentem Československé republiky
celkem :
a) pětkrát
b) čtyřikrát
c) třikrát
d) dvakrát
11. otázka : Tvůrcem výtvarného řešení první československé poštovní známky
byl :
a) Václav Rabas
b) Max Švabinský
c) Alfons Mucha
d) Karel Svolinský
12. otázka : Pozemková reforma, přijatá zákonem dne 16. dubna 1919, prováděla
zábor půdy v celkové výměře nad :
a) 500 hektarů
b) 350 hektarů
c) 250 hektarů
d) 400 hektarů
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13. otázka : První univerzitou zřízenou v období první republiky
na slovenském území byla :
a) Slovenská univerzita v Trnavě
b) Univezita Mateja Bela v Banské Bystrici
c) Univerzita P.K. Šafárika v Bratislavě
d) Univezita Komenského v Bratislavě
14. otázka : Mírová smlouva s Maďarskem, na jejímž základě získala
Československá republika Slovensko a Podkarpatskou Rus,
byla dne 4. června 1920 podepsána :
a) v Bratislavě
b) v Ženevě
c) v Trianonu
d) v Saint-Germain-en-Laye
15. otázka : V důsledku politické krize v prosinci 1920 došlo :
a) k zesílení autonomistických nálad na Slovensku
b) k vydání zákona na ochranu republiky
c) ke Gajdovu puči
d) k založení Komunistické strany Československa
16. otázka : Ve znaku Československé republiky měla Podkarpatská Rus
jako znamení :
a) smrk
b) trojvrší s patriarším křížem
c) medvěda
d) orla
17. otázka : Světové proslulosti nabyl Karel Čapek dramatem :
a) Loupežník
b) R. U. R.
c) Bílá nemoc
d) Matka
18. otázka : Tzv. Malou dohodu tvořily :
a) Československo, Maďarsko, Rumunsko
b) Československo, Rumunsko, Polsko
c) Československo, Jugoslávie, Polsko
d) Československo, Jugoslávie, Rumunsko
19. otázka : Nejsilnější českou politickou stranou byla téměř po celou dobu
tzv. první republiky :
a) Čs. strana sociálně demokratická
b) Československá strana lidová
c) agrární strana
d) Komunistická strana Československa
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20. otázka : V důsledku státních oslav svátku Jana Husa v roce 1925 propukla :
a) tzv. Práškova aféra
b) tzv. Marmaggiho aféra
c) tzv. Pribinova aféra
d) tzv. Švihova aféra
21. otázka : Locarnská konference v roce 1925 oslabila mezinárodní
postavení ČSR, protože :
a) negarantovala východní hranice Německa a jeho východních sousedů
b) přijala Německo do Společnosti národů
c) znemožnila uzavření smlouvy mezi ČSR a SSSR
d) negarantovala hranice států sousedících s Maďarskem
22. otázka : Československý rozhlas zahájil pravidelné vysílání dne :
a) 01.03. 1925
b) 01.08. 1926
c) 17.04. 1927
d) 18.05. 1923
23. otázka : Karel Kramář patřil původně k představitelům mladočechů,
jejichž odkaz kontinuálně přejala strana :
a) národně demokratická
b) agrární
c) strana národně socialistická
d) Čs. strana lidová
24. otázka : V roce 1927 slavila poprvé v Osvobozeném divadle úspěch
autorská i herecká dvojice Voskovec a Werich hrou :
a) Caesar
b) Osel a stín
c) Vest Pocket Revue
d) Golem
25. otázka : V roce 1929 vystoupilo z Komunistické strany Československa
sedm spisovatelů, dva z nich se do jejích řad už nikdy nevrátili.
Byli to :
a) Vladislav Vančura
+
Marie Majerová
b) Ivan Olbracht
+
Helena Malířová
c) Stanislav K. Neumann +
Josef Hora
d) Josef Hora
+
Jaroslav Seifert
26. otázka : V meziválečném období proslulo Československo vynikajícími
architekty. Jedna trojice však tomuto tvrzení neodpovídá. Která ?
a) J. Gočár
+
B. Fuchs
+
F.L. Gahura
b) K.H. Hilar
+
O. Chlup
+
J. Honzl
c) P. Janák
+
J. Fragner +
K. Honzík
d) J. Havlíček
+
D. Jurkovič +
V. Karfík
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27. otázka : V roce 1930 tvořil podíl německého obyvatelstva na celkovém
počtu obyvatel Československé republiky :
a) 29,5 %
b) 20,3 %
c) 35,4 %
d) 38,1 %
28. otázka : Největším úspěchem československého fotbalu v meziválečném
období bylo druhé místo na mistrovství světa v roce 1934.
Ve finále tehdy Československo podlehlo :
a) 0 : 1
Německu
b) 1 : 2
Itálii
c) 1 : 3
Francii
d) 0 : 2
Brazílii
29. otázka : Známý politický novinář a komentátor Ferdinand Peroutka
redigoval v meziválečném období časopis :
a) Tvorba
b) Přítomnost
c) Venkov
d) Dnešek
30. otázka : V meziválečném období působily v Československu
dvě kreativní osobnosti, které později obdržely Nobelovu cenu.
Byli to :
a) Karel Čapek
+
Jaroslav Seifert
b) Egon Hostovský
+
Jaroslav Seifert
c) Leopold Heyrovský
+
Jaroslav Seifert
d) Jaroslav Heyrovský
+
Jaroslav Seifert
31. otázka : Československo - sovětská spojenecká smlouva byla podepsána dne :
a) 16.05. 1935
b) 16.05. 1925
c) 16.05. 1936
d) 16.05. 1933
32. otázka : Nejvíce hlasů v parlamentních volbách roku 1935 získala :
a) agrární strana
b) Čs. strana sociálně demokratická
c) Sudetendeutsche Partei
d) Hlinkova slovenská Ľudová strana
33. otázka : V prezidentských volbách roku 1935 se pravicové strany pokusily
kandidovat proti Edvardu Benešovi :
a) prof. Bohumila Němce
b) prof. Josefa Šustu
c) prof. Felixe Tauera
d) prof. Bedřicha Hrozného
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34. otázka : V průběhu roku 1937 zemřely tři velké osobnosti české vědy a kultury.
Byli to :
a) Josef Pekař
+
F.X. Šalda
+
Karel Čapek
b) Josef Pekař
+
T.G. Masaryk
+
Leoš Janáček
c) F.X. Šalda
+
T.G. Masaryk
+
Karel Čapek
d) Josef Pekař
+
T.G. Masaryk
+
F.X. Šalda
35. otázka : V období první republiky získaly velkou popularitu filmové herečky,
jedna trojice se však v této době na plátnech neobjevila. Byly to :
a) Věra Ferbasová +
Nataša Gollová
+
Adina Mandlová
b) Zita Kabátová
+
Hana Vítová
+
Adina Mandlová
c) Lída Baarová
+
Hana Vítová
+
Věra Ferbasová
d) Hana Vítová
+
Lída Baarová
+
Stella Zázvorková
36. otázka : Požadavky Sudetendeutsche Partei směřující k volnému hlásání
nacistické ideologie a státoprávní proměně Československa byly
přijaty na sjezdu konaném dne 24. dubna 1938 :
a) v Chebu
b) v Karlových Varech
c) v Liberci
d) v Ústí nad Labem
37. otázka : Britskou misi snažící se v létě 1938 o zprostředkování mezi
vládou ČSR a Sudetendeutsche Partei vedl :
a) Anthony Eden
b) Frank Ashton - Gwatkin
c) Neville Chamberlain
d) Walter Runciman
38. otázka : V době mnichovské krize zastával v československé vládě
funkci ministra zahraničních věcí :
a) Jan Šrámek
b) Vavro Šrobár
c) Rudolf Beran
d) Kamil Krofta
39. otázka : Mnichovská dohoda se týkala :
a) odstoupení československého území Německu a Polsku
b) odstoupení pohraničních území českých zemí Německu
c) odstoupení pohraničních území českých zemí Německu
a Rakousku
d) odstoupení československého pohraničí Německu a Maďarsku
40. otázka : V březnu 1934 vznikla z iniciativy Vítězslava Nezvala a Karla Teigeho
skupina, která se hlásila :
a) k poetismu
b) k civilismu
c) k surrealismu
d) k expresionismu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------poznámka : správná odpověď = 1 bod (maximální počet bodů - 40)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1. KOLA
1b
2d
3d
4d
5b
6c
7a
8a
9c
10 b
11 c
12 c
13 d
14 c
15 d
16 c
17 b
18 d
19 c
20 b
21 a

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

22 d
23 a
24 c
25 d
26 b
27 a
28 b
29 b
30 d
31 a
32 c
33 a
34 d
35 d
36 b
37 d
38 d
39 b
40 c

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

28.07. 1914
austromarxismus
Karel Kramář
06.07. 1915 v Ženevě
tzv. čeljabinského incidentu
rumburská vzpoura
Jaroslav Kvapil
v Turčianském Sv. Martině
29.02. 1920
čtyřikrát
Alfons Mucha
250 hektarů
Univerzita Komenského v Bratislavě
v Trianonu
k založení Komunistické strany Československa
medvěda
R. U. R.
Československo + Jugoslávie + Rumunsko
agrární
tzv. Marmaggiho aféra
negarantovala východní hranice Německa a jeho
východních sousedů
18.05. 1923
národně demokratická
Vest Pocket Revue
Josef Hora + Jaroslav Seifert
K.H. Hilar + O. Chlup + J. Honzl
29,5 %
1 : 2 Itálii
Přítomnost
Jaroslav Heyrovský + Jaroslav Seifert
16.05. 1935
Sudetendeutsche Partei
prof. Bohumila Němce
Josef Pekař + T.G. Masaryk + F.X. Šalda
Hana Vítová + Lída Baarová + Stella Zázvorková
v Karlových Varech
Walter Runciman
Kamil Krofta
odstoupení pohraničních území českých zemí Německu
k surrealismu
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ČESKÉ ZEMĚ A ČESKOSLOVENSKO
v letech 1914 - 1938
OTÁZKY 2. KOLA
(doplňte správnou odpověď)
autor : prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
1. otázka : K prvnímu samostatnému vystoupení československé brigády po boku
Dohody došlo dne 2. července 1917 (uveďte místo) :
..........................................................................................................................
2. otázka : K pokusům vyhlásit samostatný československý stát došlo na několika
místech, např. v Písku, v rámci generální stávky, již dne :
(uveďte přesné datum, tj. den, měsíc, rok)
..........................................................................................................................
3. otázka : Němečtí poslanci z Čech a Moravy se na přelomu října a listopadu
1918 pokusili o připojení pohraničí k sousednímu státu. Jak se tento
stát jmenoval ?
.........................................................................................................................
4. otázka : Prvním předsedou uměleckého svazu Devětsil byl :
.........................................................................................................................
5. otázka : V lednu 1919 propukly mezi Československem a Polskem boje
o historické území zvané :
.........................................................................................................................
6. otázka : Z německy píšících autorů pražské židovské komunity vynikl, vedle
Franze Kafky a E.E. Kische, velký obdivovatel Leoše Janáčka a autor
knihy Život plný bojů :
..........................................................................................................................
7. otázka : V lednu 1923 byl spáchán atentát na ministra financí a ekonomického
experta, který zranění podlehl. Jmenoval se :
.........................................................................................................................
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8. otázka : Autorem opery Věc Makropulos je :
........................................................................................................................
9. otázka : V roce 1926 přijali účast v československé vládě i čeští Němci,
příslušníci politických stran označovaných souhrnně jako :
.........................................................................................................................
10. otázka : Jako surrealistická výtvarnice se u nás i v zahraničí prosadila umělkyně
tvořící pod pseudonymem “Toyen”. Její občanské jméno bylo :
.........................................................................................................................
11. otázka : K tzv. bolševizaci Komunistické strany Československa (tj. k jejímu
plnému podřízení se sovětským zájmům) došlo v roce 1929
na stranickém sjezdu, který byl v pořadí :
.......................................................................................................................
12. otázka : Za největší stávkovou akci v období hospodářské krize let 1930 - 1934
bývá pokládána :
.......................................................................................................................
13. otázka : V meziválečném období vznikl slavný Pražský lingvistický kroužek,
který prosazoval novou vědeckou metodu zvanou :
........................................................................................................................
14. otázka : V letech 1927 a 1935 vyhrál nejprestižnější kontinentální klubovou
fotbalovou soutěž Středoevropský pohár československý tým :
........................................................................................................................
15. otázka : Spisovatel Ivan Olbracht obdržel státní cenu za knihu (název) :
........................................................................................................................
16. otázka : V roce 1934 vznikla jednotná politická strana sdružující početné
pravicové a nacionalistické strany. Nazývala se :
........................................................................................................................
17. otázka : Karel Čapek, Karel Poláček a Emanuel Moravec byli kmenovými
autory deníku :
…...................................................................................................................
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18. otázka : V roce 1937 zahájilo provoz moderní pražské letiště v Praze - Ruzyni,
které převzalo civilní dopravu od letiště v lokalitě :
..........................................................................................................................
19. otázka : Syn T.G. Masaryka Jan působil v letech 1925 - 1938 jako vyslanec
Československé republiky :
v .......................................................................................................................
20. otázka : Dne 22. září 1938 odstoupila vláda Milana Hodži a nahradila ji úřednická
vláda, kterou vedl :
..........................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------poznámka : správná odpověď = 2 body (maximální počet bodů - 40)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 2. KOLA
1. otázka

=

U Zborova

2. otázka

=

14.10. 1918

3. otázka

=

Rakousko (Německé Rakousko)

4. otázka

=

Vladislav Vančura

5. otázka

=

Těšínsko

6. otázka

=

Max Brod

7. otázka

=

Alois Rašín

8. otázka

=

Leoš Janáček

9. otázka

=

aktivistické strany

10. otázka

=

Marie Čermínová

11. otázka

=

V. sjezd

12. otázka

=

mostecká stávka

13. otázka

=

strukturalismus

14. otázka

=

AC Sparta Praha

15. otázka

=

Nikola Šuhaj loupežník

16. otázka

=

Národní sjednocení

17. otázka

=

Lidové noviny

18. otázka

=

Kbely

19. otázka

=

Velká Británie

20. otázka

=

Jan Syrový
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ČESKÉ ZEMĚ A ČESKOSLOVENSKO
v letech 1914 - 1938
OTÁZKY 3. KOLA
"A"

(doplňte v textu chybějící údaj)
autor : Mgr. Miroslav Stulák
1. úryvek : 28. října 1918 začala v Ženevě schůzka představitelů domácího
Národního výboru v čele s ............................................ se zahraniční
Národní radou československou v čele s ..................................................
(literatura : P. Augusta + Fr. Honzák, Československo 1918-1938, str. 6)

2. úryvek : Velký státní znak sdružoval znaky Slovenska, Podkarpatské Rusi, Moravy,
Čech (na čestném místě ve středu štítu), ......................

+ ..........................

+ .............................. + ................................
(literatura : P. Augusta + Fr. Honzák, Československo 1918-1938, str. 12)

3. úryvek : Výrazným rysem uměleckého života té doby byly spolky a skupiny umělců.
Snad k nejslavnějším patřil Spolek výtvarných umělců ...........................
(založený už roku 1897), jehož nová budova na vltavském nábřeží zůstala
centrem výtvarníků dodnes.
(literatura : P. Augusta + Fr. Honzák, Československo 1918-1938, str. 45)

4. úryvek : S prvými dny a týdny války se začaly uvnitř některých českých politických
proudů konstituovat konspirativně halené skupiny, provádějící odbojovou
činnost proti Rakousku-Uhersku. Zpočátku měly především charakter
zpravodajský a organizační. První takový kroužek krystalizoval
v ......................................... straně okolo Dr. Karla Kramáře a Aloise Rašína.
Druhou skupinu tvořilo vlastně celé politické vedení .......................................
............................strany. Antonín Hajn, Lev Borský, Viktor Dyk - ti všichni si
od počátku byli svým protirakouským postojem jisti. Konečně třetím centrem,
v němž začal záhy doutnat duch českého protirakouského odporu, byla
strana .............................................................. Evropský nadhled, s nímž
Masaryk vystupoval již před válkou k politice, mohl nyní zúročit.
(literatura : Ivan Šedivý, Češi, české země a velká válka 1914-1918, str. 56-57)
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5. úryvek : Poté, co s reformními návrhy neuspěl Hussarek, učinil ještě jeden, poslední
pokus císař. Dne 16. října 1918 vydal manifest .............................................,.
v němž oznamoval zásadní státoprávní změny ve směru federalizace říše.
Věc měla ovšem háček : manifest se týkal pouze území .......................,
nikoliv ......................... (území)
(literatura : Ivan Šedivý, Češi, české země a velká válka 1914-1918, str. 344)

6. úryvek : 14. listopadu 1915 vydala Masarykova skupina v Paříži za vydatné pomoci
profesora na Sorboně E. Denise oficiální prohlášení jménem vytvořeného
Českého komitétu zahraničního. Bylo podepsáno Masarykem a Josefem
................................ - agrárním poslancem, který přišel z Prahy jako
představitel rusofilské linie české politiky.
(literatura : Věra Olivová, Československo v rozrušené Evropě, str. 24)

7. úryvek :

V tomto okamžiku, a teprve v tomto okamžiku, se rozhodl Národní výbor
realizovat svůj konkrétní politický plán - převrat. Vedoucí úlohu v jeho
provádění měli “mužové 28. října” - ............................... + ...........................
+ ..................................... + ....................................+ ......................................
(literatura : Věra Olivová, Československo v rozrušené Evropě, str. 82)

8. úryvek : V okamžiku, kdy byl 28. října 1918 proklamován v Praze samostatný
československý stát, byli němečtí poslanci urychleně svoláni do Vídně.
29. října došlo pak na jejich zasedání k vyhlášení samostatné německé
provincie ............................................... v severozápadních Čechách.
Ihned druhého dne - 30. října - rakouské provizorní shromáždění schválilo
vytvoření provincie, prohlásilo ji za součást německého
Rakouska - Deutsch-Österreich - a slíbilo jí plnou pomoc. Poté následovalo
v první polovině listopadu v rychlém sledu vytvoření dalších
německých provincií : ........................................ v severovýchodních
Čechách, .......................................... na jižní Moravě a ................................
na Šumavě a v jižních Čechách.
(literatura : Věra Olivová, Československo v rozrušené Evropě, str. 85)

9. úryvek :

Po zákazu nacistické strany v říjnu roku 1933 došlo totiž k pokusu
o regeneraci německé nacistické fronty v Československu v nové podobě.
Bylo vytvořeno nové německé hnutí - Henleinova
..........................................................................................
(literatura : Věra Olivová, Československo v rozrušené Evropě, str. 188)
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10. úryvek : 19. září1938 : Vlády ...................... + ..................... vyzvaly československou
vládu, aby odstoupila pohraniční oblasti s více než ......
obyvatelstva Německu.

% německého

(Československé dějiny v datech, str. 415)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"B"

(seřaďte osobnosti podle roku úmrtí)
Andrej Hlinka
Tomáš Garrigue Masaryk
císař František Josef I. Habsburský
Milan Rastislav Štefánik
Tomáš Baťa
Antonín Švehla
císař Karel I. Habsburský

=
=
=
=
=
=
=

1916
1919
1922
1932
1933
1937
1938

: .......................................
: .......................................
: .......................................
: .......................................
: .......................................
: .......................................
: .......................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"C"

(jednotlivé osobnosti a pojmy spojte tak, aby spolu souvisely)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Alois Hudec
František Nekolný
Eliška Junková
Karel Koželuh
František Plánička
Jaroslav Skobla
Hubert Masařík
Jan Malypetr
Paul Thümmel
Josef Maleček
Jaroslav Preiss

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
CH)
I)
J)
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motorismus
tenis
box
sportovní gymnastika
vzpírání
Živnobanka
lední hokej
čs. zpravodajská služba
agrární strana
mnichovská konference
kopaná

1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
8+
9+
10 +
11 +
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 3. KOLA
“A”
1. úryvek =
2. úryvek =
3. úryvek =
4. úryvek =
5. úryvek =
6. úryvek =
7. úryvek =

Karlem Kramářem a Edvardem Benešem
Slezska, Hlučínska, Opavska a Těšínska
Mánes
mladočeské, státoprávně pokrokové strany, pokroková
“Mým věrným národům rakouským !”, Předlitavska, Uher
Dürichem
Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný,
Antonín Švehla a Vavro Šrobár (stačí příjmení)
8. úryvek = Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren,
Böhmerwaldgau
9. úryvek = Sudetendeutsche Heimatfront
10. úryvek = Velké Británie a Francie, 50%

“B”
1916
1919
1922
1932
1933
1937
1938

=
=
=
=
=
=
=

František Josef I. Habsburský
Milan Rastislav Štefánik
Karel I. Habsburský
Tomáš Baťa
Antonín Švehla
Tomáš Garrigue Masaryk
Andrej Hlinka

“C”
1+D
2+C
3+A
4+B
5+J
6+E
7+I
8 + CH
9+H
10 + G
11 + F

Alois Hudec
František Nekolný
Eliška Junková
Karel Koželuh
František Plánička
Jaroslav Skobla
Hubert Masařík
Jan Malypetr
Paul Thümmel
Josef Maleček
Jaroslav Preiss

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

sportovní gymnastika
box
motorismus
tenis
kopaná
vzpírání
mnichovská konference
agrární strana
čs. zpravodajská služba
lední hokej
Živnobanka

“D”
1. fotografie
2. fotografie
3. fotografie
4. fotografie
5. fotografie
6. fotografie

=
=
=
=
=
=
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Milan Hodža
Alois Rašín
Karel Kramář
Ema Destinová
Jan Syrový
Antonín Švehla
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